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•Trabalho voluntariado de pais

•O objetivo inicial era manter e desenvolver a língua materna das crianças com várias
línguas

•Teve início informalmente em 1991

•Hoje tem aprox. 25 línguas

•O ensino da língua materna ocorre normalmente aos sábados e domingos nas escolas, 
jardins de infância, centros culturais, locais de culto religioso, associações, instituições de 
caridade, etc.

•Acordo interativo com SFS – utilização da Fellaskóli e Hólabrekkuskóli em troca de 
instrução e formação dos funcionários do SFS.

Móðurmál (Língua Materna)

Associação sobre o bilinguismo



www.modurmal.com



Propósito

• Ensinar às crianças a sua língua materna

• Apoiar os grupos e professores de língua materna

• Incentivar os pais que tenham filhos bilingues dando a estes a 
oportunidade de estudar a sua língua e cultura

• Instrução para os pais, instituições e público em geral

• Formação para os professores de língua materna

• Colaboração

• Publicações



Grupos de língua materna 2017/18
aprox. 1000 crianças participam nas aulas de língua

materna (Reiquiavique, Kópavogur, Hafnarfjörður, 

Reykjanesbær, Vogar)

• Albanês

• Árabe

• Inglês

• Filipino

• Francês

• Japonês

• Chinês

• Coreano

• Letão

• Lituano

• Polaco

• Português

• Russo

• Sérvio

• Eslovaco

• Espanhol

• Sueco

• Checo

• Tailandês

• Ucraniano

• Alemão

• Área metropolitana

• Reykjanesbær

• Ensino à distância





Trabalhos 2017/18

• Todos juntos – falemos sobre a cultura escolar islandesa (colaboração com a 
SAMFOK)

• Desenvolvimento da colaboração com a IHLA (the International and Heritage 
Languages Associaion in Edmonton)

• Possibilidade ao acesso de livros da Móðurmál no Gegnir (apoio do SFS do 
município de Reiquiavique)

• Livro de língua materna bilingue (tema „saga“ (história/estória))

• Coros e encontros de coros

• Concurso de desenho para crianças (tema sobre o inverno)

• Folheto informativo (1ª publicação)



Colaboração

• Departamento de escolas e ATL do município de Reiquiavique

• SAMFOK, associação de pais das crianças que frequentam o ensino
obrigatório de Reiquiavique

• Associação Internacional de Língua de HerançaI, Edmonton, Canadá

• Centro Cultural de Gerðuberg e Biblioteca Municipal do município de 
Reiquiavique

• Veröld, a casa de Vigdís

• Karaconnect

• Almannaheill

• Modersmalcenter em Lund, Suécia



O que é o bilinguismo?



Como ajudar as crianças?



Móðurmál



Línguas na Islândia

• Aprox. 90-100

• Aprox. 10% (ou mais) das crianças nos jardins de 
infância e escolas de ensino obrigatório são de 
origem estrangeira

• Política multicultural do município de Reiquiavique „Heimurinn er hér“ (O 
mundo está aqui) – um dos objetivos é o bilinguismo ativo

• O Currículo Escolar Geral das escolas de ensino obrigatório reconhece a 
importância da língua materna e tem ao dispôr o ensino da língua materna 
como disciplina opcional abrindo ainda a possibilidade de colaboração com
entidades epecializadas.



“Heimurinn er hér” (O mundo está aqui)
Política multicultural do município de 

Reiquiavique 2014

• Uma boa situação na língua materna tem influência direta sobre a 
possibilidade de atingir sucesso na aprendizagem de islandês como
segunda língua.

• O desenvolvimento cognitivo e da língua andam de mãos dadas. O 
conhecimento adquirido na língua materna será a capacidade
subjacente em islandês como língua segunda. 

• O apoio às diferentes línguas maternas na escola e no ATL aumenta o 
respeito da sociedade pelas línguas.



Leitura no jogo
Política de leitura dos jardins de infância 2013

• O conhecimento da língua materna das crianças com outra língua materna 
que a islandesa e a atitude do jardim de infância em relação à sua língua
materna tem uma grande influência na possibilidade da criança adquirir o 
islandês como segunda língua

• Deverá ser dado ênfase ao apoio dos pais em manter a língua materna com
as crianças ao mesmo tempo que o jardim de infância trabalha
sistematicamente no seu estudo de islandês. 

• A língua da criança está entrelaçada no seu autorretrato. As crianças com
outra língua materna que a islandesa chegam normalmente ao jardim de 
infância com um bom conhecimento na sua língua materna e cultura.



Obrigada!

• MYNDBAND UM MÓÐURMÁL

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

